
Ju ly 21, 2019

באושר רב של יום חג, יום ____ בשבת ב_____ שנת ________ לבריאת העולם למנין 

הכלות  ידידות,  וחברות  משפחה  בפני  הברית,  שבארצות  ב______  כאן  מונות,  שאנו 

המתחדשת  וישראל  משה  כדת  לך  אתקדש  הרי  לזו:  זו  אמרו  ו__________   ,____________

ונספק בכבוד אחת את השניה על פי המסורת  נזין  נעבוד,  נפרנס,  נגן,  נכסה,  נוקיר,  והמתפתחת תמיד. 

היהודית. נקיים בית בו יהדהדו ניגונים עתיקים וחדשים, בית שיהיה חוליה לדורות עם ישראל. נהיה מוקדשות 

לצדק, לגמילות חסידים ונהיה שותפות בתיקון העולם. נכבד זו את זו ואת צלם האלוהים שבתוכינו. נאהב זו את זו 

תמיד, את מי שאנחנו היום ואת ומי שנהיה בעתיד לבוא. תהיה אהבתינו לברכה לכל העולם לחלוק בה. ברית זו הנה 

ברית אהבה ורעות, כאשר אמרה רות לנעמי: כי אל-אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלהיך אלהי. ברית זו 

הנה ברית שמירה והגנה, כשם שעם ישראל מברכת אחת את השנייה:  תברכך שדי ותשמרך, תאר שדי פניה אליך ותחנך, 

יהונתן עם דוד ברית  ויכרת  ויהונתן שנאמר:  זו הנה ברית דביקות כברית דוד  תשא שדי פניה אליך ותשם לך שלום. ברית 

באהבתו אתו כנפשו. לפני עדות, מקבלות על עצמן הכלות, ___________, ו_______ אחריות שטר כתובה זו. והכל שריר וקים.

On this day of great celebration and joy, on the _[Hebrew date]_ which corresponds to _[English date]_, in _[location]_, in the 
presence of family and friends, the brides _[name]_ and _[name]_ said to each other: “I dedicate myself to you, according to the ever 
evolving laws of Moses and Israel.” We will cherish, cover, protect, financially sustain, work, nourish, and fulfill each other’s needs 
with honor according to the ways of Jewish tradition. We will create a home echoing with ancient and new melodies, a home which 
will be a link to the generations of the Jewish people. We will be devoted to justice, to acts of lovingkindness, and be partners in 
repairing the world. We will respect each other and the divine image within us. We will love each other always, the people we 
are and the people we will become. May our love be a blessing for all the world to share. This is a covenant of love and 
companionship, as Ruth said to Naomi: wherever you go I will go, wherever you lodge I will lodge, your people shall be my 
people, and your God my God. This is a covenant of protection and shelter, as the Jewish People bless one another: May 
God bless you and keep you; May God’s face shine upon you; May God lift God’s face to you and grant you wholeness 
and peace. This is a covenant of devotion, like the covenant that David and Jonathan made: And Jonathan made a 

covenant with David because he loved him like his own soul. In the presence of witnesses, __[name]__ and 
_[name]_ accepted upon themselves responsibility for this ketubah contract. All this is valid and binding. 

Bride ______________________________________________________________________________________________________________________________      ______________________________________________________________________________________________________________________________  Bride

Witness ___________________________________________________________________________________________________       ___________________________________________________________________________________________________ Witness

Rabbi ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emi ly  &  I s abe l l e

LGBTQ - feminine


